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जादचूी टोऩी  
     एका गालात, आई आणण ततचा भुरगा अवे दोघेच यशात शोते. जयी ते गयीफ 

शोते तयी तमाांच्मा एकभेकाांलयच्मा पे्रभाने ते खूऩ श्रीभांत शोते. एका थांडीच्मा 
भहशन्मात आईने ततच्मा भुरावाठी एक गयभ टोऩी फनलरी. प्रतमेक लेऱी ती टोऩी 
घातल्मालय तमा भुरारा वलळेऴ लाटामच,े तमारा लाटामचे की मात काशीतयी जाद ू

आशे. 

     जादचू्मा टोऩीची फातभी चटकन ्गालात वगऱीकडे ऩवयरी.  भुरगा जजथ े

जाईर ततथ ेरोक तमारा टोऩीच्मा फदल्मात तमाांच्मा जलऱच्मा गोष्टी देऊ कयीत. 

भुरगा तमा वगळ्मा गोष्टी नाकारून म्शणे, “भाप कया, भी कोणतमाशी गोष्टीच्मा 
फदल्मात शी टोऩी देऊ ळकत  नाशी , शे फघा, शी टोऩी भाझ्मा आईने भाझ्मावाठी 
फनलरी आशे.” टोऩी भुराकडून काढून घेऊन अनेक रोकाांनी घारून फतघतरी. ऩण 

तमाांना काशीच पयक ऩडरा नाशी तमाभुऱे तमाांनी भुरारा खोटायडा ठयलरां. भुरगा 
खूऩ  द:ुखी  झारा. एका शुळाय  म्शाता-या फाईने भात्र तमारा एक गोष्ट वाांगगतरी 
जी तमारा  आधीच भाशीत शोती.  ती म्शणारी  की तो अनबुलत अवरेरी जाद ूतमा 
टोऩीची नाशी, तय ज्मा पे्रभाने ती तमाय केरी तमा ‘पे्रभाची’ आशे.  

 



चांद्राच्मा दवु-मा फाजवू याशत अवरेल्मा कारऩरुुऴाने,घयातून, तमाच्मा अतमांत वलश्लावू अळा 
आठ कथाकथनकायाांना वलट भुराांना आळेचा वांदेळ देण्मावाठी फोरालरे. तमाांचे ध्मेम जगात 
जादचू्मा अळा गोष्टी ऩवयवलणे शोते की ज्मा आऩल्मारा आठलण करून देतीर की आऩण 
एक कुटुांफ आशोत. एकाच जगात आशोत आणण आऩरी रृदमे एकच बाऴा फोरतात आऩण 
कुठे याशतो, कवे हदवतो ककां ला कवे फोरतो माने काशीच पयक ऩडत नाशी. आऩल्मा 
प्रतमेकारा पे्रभ लभऱलण्माचा, ऩारनऩोऴण करून घेण्माचा आणण आऩल्मा स्लपनाांऩमतं 
ऩोशचण्माचा अगधकाय आशे. शी तमातरीच एक गोष्ट आशे. ती भनाऩावून ऐका आणण 
तमातीर जाद ूअनबुला. 
मा गोष्टीतल्मा भुराचे नाल आशे महेश .  
  



जादचूी टोऩी  



पाय पाय लऴांऩलूी एका गालात भशेळ आणण तमाची आई यशात शोते. तमाांची 
छोटीळी झोऩडी गालाऩावून राांफ जांगराजलऱ शोती. जयी ते गयीफ अवरे तयी 
तमाांचे घय पे्रभाच्मा उफेने ऊफदाय झारेरे शोते; ते घय पे्रभाने बायरेरे शोते. 
  



भशेळची आई हदलवबय खूऩ कष्ट 
कयामची. गालातीर श्रीभांत रोकाांचे 
लळलणकाभ, तमाांच्मा घयातीर 
वभायांबावाठीचा स्लमांऩाक, आणण तमाांनी 
वाांगगतरेरे कोणतेशी अलघड काभ 
कयामची. 



      यात्री ततचे वगऱे काभ वांऩरे की 
ती  आणण  भशेळ  ळेकोटीजलऱ वगऱा 
लेऱ एकभेकाांवोफत गपऩा गोष्टी कयत, 
बवलष्माची स्लपने ऩाशात आनांदाने  लेऱ 
घारलत. शा तमा दोघाांचा अनभोर अवा 
ठेला शोता. भशेळकडे तमाच्मा इतय 
लभत्राांवायखी भशागडी  खेऱणी ककां ला इतय 
गोष्टी नव्शतमा ऩण तमाने कधीशी तक्राय 
केरी नाशी. तमारा जास्त काशी नकोच 
शोते, कायण तमाच्माकडे खूऩ  भौल्मलान   
लेगऱे अवे काशीतयी  शोते.  



एका कडाक्माच्मा थांडीच्मा 
भहशन्मात,एके हदलळी 
भशेळच्मा आईने जलऱ 
अवरेल्मा उयल्मावुयल्मा 
धागमाांचा लाऩय करून 
भशेळवाठी एक टोऩी 
वलणरी. ल तमारा 
वाांगगतरे, “शी टोऩी तुरा 
जांगरात राकूड तोडामरा 
जाताना  ऊफ देईर.  शी 
खूऩ बऩकेदाय  नाशी ऩण 
भी ती खूऩ पे्रभाने, 
भनाऩावून तुझ्मावाठी 
वलणरी आशे.” 

 



ती टोऩी ऩाशून भशेळ 
खूऩ खूऴ झारा. तमाने 
ऩनु्शा ऩनु्शा आईचे 
आबाय भानरे, कायण 
तमारा भाशीत शोते की 
टोऩीची गयज आईरा 
जास्त आशे,  तयीशी 
ततने ती स्लत्वाठी न 
वलणता भाझ्मावाठी 
वलणरी आशे. तमाने 
अतमांत कृतसताऩलूटक 
ती टोऩी घेतरी, कायण 
माभुऱे आईरा आनांद 
शोईर शे तमारा भाशीत 
शोते. तमाचेवुद्धा आईलय 
खूऩ पे्रभ शोते. 

प्रतमेक लेऱी टोऩी डोक्मालय घातल्मालय तमाच्मात खूऩ अद्भतु आणण 
अप्रततभ अळी  जाणील तनभाटण व्शामची. तमारा आतून खूऩ लेगऱे आणण 
आनांदी लाटामच.े तमाभुऱे तमारा लाटामचे की ती टोऩी जादचूी आशे. तमाने 
उतवाशाने वगळ्माांना तवे वाांगामरा वुयलात केरी. आणण काम ! 

 तमाच्मा टोऩीची चचाट वगळ्मा गालात वुरु झारी. 



एक हदलव भशेळने  जांगरात कपयामरा जामचे 
ठयलरे. तमारा लाटेत गालातरा एक 
ळेतकयी  हदवरा ज्माने भशेळच्मा टोऩीफद्दर 
आधीच  खूऩ ऐकरे शोते. जादचू्मा टोऩीची 
फातभी माआधीच लणव्मावायखी वगळ्मा 
गालात ऩवयरी शोती. तो भशेळरा म्शणारा, “ 

शे फघ भुरा, तुझ्मा टोऩीच्मा फदल्मात भी 
तुरा भाझा गयभ वदया देतो. वध्मा खूऩ थांडी 
ऩडरी आशे, अळालेऱी टोऩीऩेषा तुरा तोच पाय 
उऩमोगी ऩडेर.  तुझी टोऩी तू भरा  दे.” भशेळरा 
वद-माची खयां तय खूऩ गयज शोती. ऩण भशेळ 
म्शणारा,“नको, आबायी आशे काका! भी भाझी 
टोऩी कळाच्माशी फदल्मात देणाय नाशी. रषात 
घ्मा, अशो, भाझ्मा आईने ती भाझ्मावाठी 
फनलरी आशे.” 



अचानक तमा ळेतकऱ्माने भशेळच्मा डोक्मालयची टोऩी 
खेचून घेतरी आणण ती डोक्मालय घारत तो ऩऱामरा 
रागरा. 

भशेळ वुद्धा तमाच्मा भागे ऩऱामरा रागरा. भध्मेच तो 
ळेतकयी थाांफरा आणण ती टोऩी भशेळकड ेपेकत 
म्शणारा,“ह्मा टोऩीभध्मे काशीशी जाद ूनाशी. भरा ती  

टोऩी घातल्मालय जयावुद्धा लेगऱे लाटरे नाशी. भूखट 
भुरा! अगदी वाधी आणण जुनी टोऩी आशे ती”. 
 



भशेळने ऩटकन ती टोऩी ऩकडरी 

आणण ऩयत डोक्मालय घातरी. 

ऩयत तमारा खूऩ अद्भतु आणण 

आनांदी लाटामरा रागरे.  

तमारा भाशीत शोते की टोऩीची 

जाद ूगेरी नाशी, ती तळीच आशे. 

तमाने स्लत्ळी वलचाय केरा 

नक्कीच तमा ळेतकऱ्मारा काशीच 

कऱत  नाशी. तमाने भोठ्ठी चकू केरी 

आशे. भाझी टोऩी जादचूीच आशे. 



तो तवाच जांगरातून चारत याहशरा. अांधाय ऩडता ऩडता तमाच्मा  
रषात आरे  की तो याजाच्मा भशाराऩाळी ऩोचरा आशे. तमाने ऩाहशरे 
की अनेक रोक वुांदय तमाय शोऊन आणण छान छान कऩडे घारून 
याजलाड्माच्मा ऩामऱ्मा चढत आशेत कायण याजलाड्मात कोणतातयी 
वभायांब आशे. 



एका ऩशायेकऱ्माने भशेळरा ऩाहशरे. 
तमारा भशेळच्मा टोऩीफद्दर भाशीत 
शोते म्शणून तमाने भशेळरा ऩटकन ्
याजलाड्मात  प्रलेळ हदरा. आत 
आल्मालय याजाने भशेळरा ऩाहशरे. 
याजाचे रष तमाच्मा टोऩीकडे गेरे. 
भशेळजलऱ मेत याजा म्शणारा,  
“भशेळ, भी भाझा वोन्माचा भुकुट तुरा 
देतो. तमाच्मा फदल्मात भरा तुझी 
जादचूी टोऩी दे.”  

भशेळ म्शणारा, “नाशी भशायाज, षभा 
अवाली. भी कोणतमाच गोष्टीच्मा 
फदल्मात टोऩी देऊ ळकत नाशी;  
कायण ती भाझ्मा आईने भाझ्मावाठी 
तमाय केरी आशे.” 
 



लळऩामाने टोऩी काढून घेतरी ल याजाजलऱ हदरी. 
याजाने घाई घाईने ती टोऩी डोक्मालय घातरी. ऩण 

याजारा काशीच लेगऱे लाटरे नाशी ककां ला काशीच 

जाद ूझारी नाशी. 
लतैागरेरा आणण गचडरेरा याजा म्शणारा, “ तू 
खोटायडा आणण रफाड आशेव!”  आणण तमाने 

भशेळरा तमाच्मा टोऩीवकट याजलाड्माफाशेय 

काढामरा लळऩामारा वाांगगतरे. 

 

याजा म्शणारा, “ठीक आशे. तुरा भाझ्मा भुकुटाच्मा फदल्मात टोऩी द्मामची 

नाशी, तय भग तू याजलाड्मातच यशा, म्शणजे भरा शली तेव्शा टोऩी घारता 

मेईर.” ऩण भशेळने थाांफण्माव नकाय हदरा ल तो याजलाड्मातून जाऊ रागरा. 

याजाने तमारा थाांफलरे.  याजारा तातडीने टोऩी शलीच शोती. याजाच तो,  तमारा 

शली ती कोणतीशी गोष्ट काशीशी करून लभऱलण्माची वलम शोती. तमाने 

लळऩामारा आसा  हदरी, “घ्मा ये तमाची टोऩी काढून!” 
  



यडत यडत भशेळ 
जांगरातून आऩल्मा 
घयाकडे तनघारा. तमारा 
खूऩ लाईट लाटत शोते. तो 
गोंधऱरा शोता. तमारा 
वभजत नव्शते कोणाराच 
मा टोऩीतरी जाद ूका 
अनबुलता मेत नाशी?   
वगऱे जण  तमाच्माळी 
इतक्मा तनदटमऩणे का 
लागत आशेत? 

जांगरातून ऩयत मेत अवताना एक लदृ्ध फाई तमाच्मा जलऱ आरी. 
ततने तमारा पे्रभाने वलचायरे, “काम ये भुरा, अवा का यडतो 
आशेव?”  आधी भशेळरा  लाटरे की शी फाई ऩण आऩरी टोऩी 
खेचनू घेते की काम; ऩण ततचे आऩरुकीचे फोरणे ऐकून भशेळने 
आऩरी वगऱी गोष्ट तमा आजीफाईंना वाांगगतरी.  



आजीफाईंनी भशेळचे  म्शणणे ळाांतऩणे ऐकरे, वभजनू 
घेतरे.  तमाचा शात शातात घेऊन तमा कोभरऩणे शवल्मा 
आणण  म्शणाल्मा, “अये,  ती टोऩी खयोखयांच जादचूीच आशे.  

ऩण ती जाद ूपक्त तुझ्मा एकट्मा ऩयुतीच आशे. ती जाद ूम्शणजे छान 
बालना आशे, आईचां तुझ्मालयचां पे्रभ आशे. पक्त पे्रभ!   अांत्कयणाऩावून केरां 
जाणायां आणण तळाच पे्रभऱ रृदमानी ओऱखरां जाणायां पे्रभ!” 



  भशेळरा शे ऐकून आईची आठलण झारी. तमाच्मा चेशऱ्मालय 
शवू आरे, कायण तमारा आजीफाईंचे म्शणणे ऩटरे. तमाचे रृदम 
पे्रभाने बरून आरे ल तमारा तमाच्मा आईजलऱ जाण्माची ओढ 
रागरी. आजीफाईंचे आबाय भाननू आणण टोऩी शातात घट्ट 
ऩकडून तो घयाकडे धालत वुटरा. 



  

वयतेळेलटी जवा तो तमाच्मा 
 झोऩडीजलऱ ऩोशचरा, तवे 
तमाने ऩाहशरे की तमाची आई 
आणण ळेजायचा एक भुरगा 
फाशेय उबे शोते. तमाने आईरा 
घट्ट लभठी भायरी आणण 
घडरेरी वलट शकीकत आईरा 
वाांगगतरी. आईच्मा चेशऱ्मालय 
वुद्धा तमा आजीफाई वायखे भांद 
जस्भत उभटरे. ऩण 
तमाच्मा  ळेजायच्मा  भुरारा 
 भात्र काशीच कऱत नव्शते. 



उरट तो भुरगा म्शणारा, “तू भूखट आशेव! अगदीच भूखट 
आशेव! अये लेड्मा, ती वाधी, जनुी टोऩी याजाच्मा 
भुकुटाच्मा फदल्मात देऊन टाकून तू आमषु्मबयाचा श्रीभांत 
झारा अवताव,  ककां ला याजाफयोफय कामभ याजलाड्मातच 
याहशरा अवताव तय अळा शजाय टोपमा खयेदी केल्मा 
अवतमाव. तुरा जगबयातीर वलट खेऱणी ऩण लभऱारी 
अवती.” 



 ऩढेु भशेळ  म्शणारा, “भी शी 
टोऩी कधीच कोणतमाच 
गोष्टीच्मा फदल्मात वलकणाय 
नाशी. आणण तुरा वभजत नाशी 
का? भरा श्रीभांत अवण्माची 
गयज नाशी ककां ला भशारात 
याशण्माची ऩण गयज नाशी. 
भाझ्माकडे जगातीर कोणतमाशी 
गोष्टीऩेषा भोठ्ठी गोष्ट आशे. 
भाझ्माकडे भाझ्मालय पे्रभ 
कयणायी आई आशे.......आणण 
तमाभुऱेच भी याजाऩेषा ऩण 
जास्त श्रीभांत आशे.” 
 

भशेळने दोन लभतनटे तमा भुराकडे ऩाहशरे आणण तो म्शणारा, 
“तुरा कऱत नाशी आशे;  शी टोऩी तमाय कयताना भाझ्मा 
आईचे पे्रभ ऩण तमात गुांपरे गेरे आशे. ते पक्त 
भाझ्मावाठीच आशे;  तमाभुऱेच ती घातल्मालय भरा लेगऱेच 
लाटते. खूऩ आनांद शोतो भरा. इतय रोकाांना ते कवां 
कऱणाय?  भरा शी जी जाद ूजाणलते ती इतय कोणारा कळी 
जाणलणाय?”  



वभापत  

तो भुरगा घयी तनघनू गेल्मालय 
भशेळने  आईरा लभठी भायरी आणण 
आईने तमाची पे्रभाने ऩाऩी घेतरी. दोघे 
एकभेकाांचा शात धरून घयात  गेरे. भशेळ 
आणण तमाची आईच्मा रषात ऩनु्शा एक 
गोष्ट  आरी जी तमाांना आधीऩावूनच 
उभजरी  शोती. पे्रभ देणे, शीच एक वलाटत 
भोठी जाद ूआशे. तमा यात्री गपऩा गोष्टी 
कयण्मावाठी ती दोघे अांगणात फवरी 
तेव्शा भशेळची टोऩी वोन्मावायखी 
चभकत शोती. 
  


